
Dag Joyce en alle anderen in kopie. 

  

Gisteren met Geert Horst en Boudewijn vd Woerd gesproken op de Koningsdag festiviteiten in 
Hoevelaken. Geert zegt al opdracht gegeven te hebben aan RWS om nu Amersfoort de zaken heeft 
gekocht, om op basis daarvan nu een berekening te maken voor de voorziening langs de A28 bij 
Nijkerk. Zal dat zo nog schriftelijk bevestigen. 

Groet, 

Rob 

Op 25 Apr 2014 om 11:02 heeft Rob Wesslingh <rob.wesselingh@live.nl> het volgende 
geschreven: 

Gisteren gebeld door Geert Horst. Boudewijn had hem al aangesproken. Zelfde verhaal als 
Boudewijn: Geen geld, Gelderland niet meewerkend etc. Geen eerdere afspraak dus 12 mei blijft op 
de agenda. Heb getracht hem in beweging te krijgen, maar mijn indruk is dat Nijkerk zonder verdere 
pressie niet van plan is iets extras te doen. 

 Groet, 

 Rob 

  
Van: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu> 
Datum: 17 april 2014 14:52:24 CEST 
Aan: "Rob Wesslingh" <rob.wesselingh@live.nl> 
Kopie: "G.D.Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu> 
Onderwerp: Betr.: Artikel Stad Nijkerk dd 16/4/2014 

Geachte heer Wesseling, 

beste Rob, 

Mijn excuses voor het niet doorzenden van de raadsinformatiebrief over het knooppunt aan 
de Stichting. De afspraak binnen het college om de stichting als te doen gebruikelijk en 
conform de gemaakte afspraken een kopie te zenden is intern helaas niet goed uitgevoerd. Ik 
heb direct actie ondernomen en als het goed is moet je of de Stichting inmiddels de brief 
ontvangen hebben. 

Wat de provincie Gelderland betreft: deze gaat vooralsnog niet verder dan de toegezegde 1 
miljoen euro en wil bovenwettelijks vooralsnog niets bijdragen. Samen met de 1 miljoen euro 
van de gemeente zit er dus 2 miljoen euro in de pot voor leefbaarheid. Ik ben nu wel heel 
nieuwsgierig hoe de aanbesteding verloopt en of dit bedrag, samen met de hoge priotering 
aan puntentoekenning, voldoende zal blijken te zijn om onze geluidswens te realiseren. 

In mijn agenda staat een afspraak met de stichting voor 12 mei. We spreken elkaar dan nader. 

Met vriendelijke groet, 
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G.D. (Geert) Horst 

Wethouder gemeente Nijkerk 

telefoon 033-2472431 

  

  

 
 
>>> Rob Wesslingh <rob.wesselingh@live.nl> 16-4-2014 23:25 >>> 
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Geachte Heer Horst, Beste Geert, 

  

Bijgaand een artikel over de Aanbesteding Knooppunt Hoevelaken dat vandaag in Stad Nijkerk 
verscheen. Daarin wordt gemeld dat Provincie Gelderland niet zal bijdragen aan geluidsmaatregelen 
voor het project Knooppunt Hoevelaken. 

  

Navraag bij de auteur van het artikel Henk Brinkman leert ons dat hij de informatie gedestilleerd heeft 
uit een recent gepubliceerde Raad informatiebrief en aangeeft dat hij mogelijk de informatie niet 
correct heeft weergegeven. 

  

Ook hier blijkt weer hoe belangrijk het is dat de afspraken die gemaakt zijn duidelijk op schrift worden 
vastgelegd zodat er naar de toekomst geen misverstand kan ontstaan over wat precies is overeen 
gekomen. Vandaar hierbij nogmaals ons verzoek om per omgaande te reageren op ons herhaald 
verzoek voor bevestiging van de exacte  toezeggingen van zowel Gemeente Nijkerk als Provincie 
Gelderland. 

  

Wij zijn voornemens volgende week een persbericht uit te sturen over de grote discrepantie tussen de 
inzet en bijdragen van Provincie Utrecht en Gemeente Amersfoort voor geluidsmaatregelen ter 
bescherming van hun inwoners en de daar tegenoverstaande zeer bescheiden bijdragen van 
Provincie Gelderland en Gemeente Nijkerk. Wij willen daarin zo nodig ook melding maken van het 
niet reageren op de afspraken ter vastlegging van de afspraken die wel gemaakt zijn. Dus wij hopen 
snel op de gevraagde bevestigingen zodat wij de betreffende afspraken ook correct in het artikel 
kunnen verwoorden. 

  

Verder moet het ons van het hart dat er kennelijk weer informatie over het project Knooppunt 
Hoevelaken is verzonden met kopie aan de pers zonder dat onze Stichting daarover is geïnformeerd 
of kopie is toegezonden. Met de afspraken die eerder gemaakt zijn is dat zeer teleurstellend. 
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In afwachting op uw reactie, 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Rob Wesselingh 

  

  

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

R.T. Wesselingh, Voorzitter 

p/a Van Dedemlaan 51 

3871 TD Hoevelaken 

  

E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl 

T 033 253 5172 

M 0653 540 883 
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